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O ObjetivO desse material e tentar passar de maneira 
simples e cOmpacta a impOrtância dO maketing digital

mais especificamente vamOs falar de imbOund marketing
algO  nOvO  aqui nO brasil que vem dandO ótimOs resultadOs
e vOcê já se deparOu cOm ele cOm certeza.

aprOveitandO também para falar brevemente da ag360.
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Nossa história na Internet começou em 1997, desenvolvendo sites para empresas do 
bairro, coincidentemente a Locaweb nasceu, e desde então a Ag360 mantém essa.

Temos experiência em mais de 3000 projetos, nós da Ag360 queremos não apenas 
criar sites ou lojas virtuais, e sim criar negócios e relacionamentos de longo prazo, 
pois nos orgulhamos em fazer parte do sucesso de milhares de empresas que estamos 
em parceria desde o início de suas atividades.

Somos fascinados pela tecnologia e pelo marketing digital online, e o que ambos 
podem trazer de benefícios aos nossos clientes. Infinitas possibilidades nos motivam 
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O que é Marketing Inbond.
É um conjunto de estratégias que têm como objetivo atrair voluntariamente os 
consumidores para a empresa. É o contrário do marketing tradicional, e baseia-se no 
relacionamento com o consumidor em vez de propagandas e interrupções.

O conceito de Inbound Marketing surgiu 
oficialmente nos Estados Unidos e começou 
a se popularizar a partir de 2009, após o 
lançamento do livro “Inbound Marketing: seja 
encontrado usando o Google, a mídia social e 
os blogs”, de Brian Halligan e Dharmesh Shah.
De lá para cá, o Inbound Marketing explodiu de 
vez, e a cada dia mais empresas de diferentes 
portes estão aderindo ao método para 
conquistar mais clientes, gerar mais vendas e 
reforçar sua autoridade perante a audiência.
Em uma tradução livre, o termo Inbound 
Marketing pode ser definido como marketing 
de atração. A principal diferença entre o 
marketing tradicional – que chamamos de 
Outbound Marketing – e o Inbound é que, no 
segundo, quem procura a empresa é o cliente 
e não o contrário.

Ou seja, são realizadas ações com o intuito 
de atrair o potencial cliente para seu blog ou 
site e, a partir dessa atração, é feito todo um 
trabalho de relacionamento com essa pessoa. 
Esse relacionamento é desempenhado por 
meio de conteúdo personalizado e autoral.
Esse conteúdo é uma forma de educar a 
audiência e potenciais clientes sobre o 
segmento de sua empresa, transformar sua 
empresa em referência em determinado 
assunto relacionado a seu mercado e 
influenciar na decisão de compra de futuros 
clientes.
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Para que serve o Inbound Marketing.
A cada ano que passa, fica mais tênue a 
diferença entre o real e o virtual, entre o offline 
e o online. Não se diz mais “entrar na internet”, 
pois a internet já está em praticamente todos 
os lugares. Por essa razão é que toda empresa 
pode utilizar conceitos de Inbound Marketing 
como método. É possível adaptá-los e 
empregá-los em qualquer empresa, usando 
conteúdo para entretenimento/utilidades e 
fazendo reforço de marca.
Apesar da tênue diferença, o Inbound 
Marketing atingiu patamares que o marketing 
tradicional não conseguiu. O principal deles é 
que, no Inbound Marketing, a área de marketing 
da empresa é um centro de investimento e 
não um centro de custo.

O motivo para a afirmação acima é que todas as ações de Inbound 
Marketing podem ser mensuradas. É possível saber exatamente 
quantas pessoas visualizaram, converteram ou compraram em cada 
campanha por meio de ferramentas de webanalytics. Ou seja, tendo o 
conhecimento dessas importantes informações, é possível otimizar 
as campanhas para ter um melhor ROI (retorno sobre investimento).
E é por essa mesma razão que as empresas mais inovadoras do 
mercado têm usado o Inbound Marketing agressivamente como 
estratégia de Marketing. Resumindo, o Inbound Marketing serve 
para 5 grandes ações:

1. Aumentar a visibilidade de seu negócio;
2. Diminuir o custo de aquisição de seus clientes;
3. Atrair clientes em potencial;
4. Gerar conteúdos que fazem diferença;
5. Otimizar o processo de vendas.

““No Inbound Marketing, 
a área de Marketing da 

empresa é um centro de 
investimento e não um 

centro de custo.”
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As etapas do Marketing Inbond.

ATENÇÃO

INTERESSE

DESEJO

AÇÃO

Primeira vez no seu blog, landing-page, etc

Pagina de captura (landing Page)
Com isca digital (E-book, Video, outros)

Sequencia de conteúdos apresentando
soluções e benefícios dos produtos

Continuação da sequência de conteúdos mostrando
como o produto resolve.

Momento de falar sobre a empresa, valores,
diferencial, qualidade e etc.

Promoção, ofertas, descontos. Aqui o lead está
com a equipe de vendas.

A metodologia do Inbound 
Marketing segue uma sequência 
lógica de etapas. Toda 
estratégia de sucesso deve 
passar pelas seguintes fases: 
ATENÇÃO, INTERESSE, DESEJO 
E AÇÃO.
São etapas que se 
complementam de forma 
inteligente. Vamos explicar em 
detalhes sobre cada uma delas 
a seguir.
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No Inbound Marketing a equação é simples: um site sem 
visitas não gera Leads.

Sem os Leads não há vendas e, por consequência, perde-se 
toda a razão para se trabalhar com essa estratégia.

Por esse motivo a primeira etapa do Inbound Marketing é 
“atrair” e, sem dúvidas não poderia ser diferente.

A genialidade dessa etapa é simples: ao invés de gastar 
energia em procurar pessoas que poderiam se interessar 
sobre seu negócio/mercado, gasta-se energia na construção 
de algo digno de legítima atenção e assim atrai-se muitas 
pessoas que por espontânea vontade se interessaram no 
assunto.

O resultado disso é um público muito mais engajado e 
propenso a realmente consumir o produto.

Existem algumas formas de fazer essa mágica acontecer e 
vamos ver um pouco delas.

DESCOBERTA OU ATRAÇÃO
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BLOG
O blog está normalmente atrelado a uma estratégia 
de Marketing de Conteúdo, que é um dos principais 
pilares do Inbound Marketing. Ao contrário do que 
pode parecer, usar o blog como uma ferramenta 
de marketing não é apenas publicar em um site 
textos aleatórios sobre o seu assunto, é preciso 
planejamento.
Um blog bem feito produz conteúdo de qualidade 
baseado no seu público-alvo e nas etapas do 

processo de compra em que ele ocasionalmente 
poderá estar. Apesar disso, ter um blog não se 
trata apenas de trabalhar e orientar o usuário na 
jornada de compra, mas também se trata de criar 
relacionamento e identificação com seu público. 
Até porque lá você pode abordar temas menos 
engessados, que no site você normalmente não 
poderia abordar.

Todos os meses cerca de 100 bilhões de buscas 
são feitas no Google. Cada busca é resultante de 
um problema em que o usuário em questão quer 
resolver, e é nesse momento que seu negócio pode 
fazer a perfeita intersecção com essas buscas.
Quando falamos de SEO, o objetivo é situar seu site 
em um local visível para todos que fazem pesquisas 
relacionadas ao seu nicho/mercado encontrarem 
você. Quem conhece um pouco dos mecanismos 
de busca sabe que, quando falamos de local visível, 
nos referimos as páginas de resultados ou, mais 
precisamente, à primeira página do Google.
Os motores de busca prezam sempre em exibir o 

melhor para o usuário pensando em SEO. Isto é 
justamente o que temos que visar: oferecer a melhor 
solução possível para o problema que motivou a 
pesquisa no mecanismo de busca.
O Google utiliza vários critérios para determinar 
se uma URL é ou não digna de estar na primeira 
página de resultados e um bom trabalho de SEO 
deve levar em consideração esses critérios. Ter 
um blog com conteúdos interessantes e não estar 
nos mecanismos de busca é o mesmo que ter uma 
ótima loja em uma rua pouquíssimo movimentada. 
Por isso dê a devida atenção para esse assunto!
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LINKS PATROCINADOS
Apesar de muitos acharem que anúncios pagos na internet vão contra o 

principio do Inbound Marketing de atrair a atenção ao invés de comprar, 

um anúncio feito no momento certo pode ser bem aplicado em uma boa 

estratégia de Inbound Marketing.

Anúncios na internet permitem muitas vezes uma segmentação 

bastante específica do público que se deseja atingir, o que lhe permite 

ser na maioria das vezes assertivo.

Existem muitas formas de anunciar na internet. Vamos citar agora 3 

formas bem usuais e estratégicas de obter bons resultados dentro da 

metodologia Inbound Marketing.

Search (Anúncios na pesquisa)

Um dos fatores viáveis de mostrar o valor de comprar palavras-chave 

no Google AdWords para aparecer como link patrocinado na pesquisa 

do usuário é mostrar um anúncio que leva para seu site e que tenha um 

conteúdo relevante, que fale daquilo que usuário está buscando. Essa 

resposta para o usuário será o conteúdo em que ele clicará no anúncio, 

por isso é importante a compra de palavras-chave corretas. Além disso, 

os textos dos anúncios devem estar alinhados com o conteúdo do site 

de destino ou da Landing Page.

Display (anúncios em banners na rede de conteúdo)

Você também pode fazer anúncios em banners na rede de conteúdo 

do Google e selecionar alguns canais, sites, blogs por segmento, 

remarketing ou tipo de conteúdo do site para anunciar por lá e gerar 

visitas a partir desse banner.

Uma das vantangens de usar links patrocinados para uma estratégia de 

Inbound Marketing é atrair visitantes para seu site, blog ou Landing Page 

de uma forma a curto prazo, usando como “isca” um gatilho rápido de 

gerar trafego de acordo as pesquisas do usuário.

Facebook Ads

Cerca de 90% dos usuários da internet estão presentes no Facebook, 

configurando a rede social como uma das maiores audiências da 

internet. Lá é possível segmentar os anúncios por interesses, gostos 

e comportamentos, fazendo com que você consiga ser extremamente 

oportuno, anunciando para um público bastante interessado. Hoje, 

por exemplo, o Facebook Ads é um dos nossos principais canais 

de aquisição de Leads via mídia paga. Através da rede divulgamos 

nossos materiais ricos, como eBooks, webinars, planilhas, templates, 

ferramentas etc.

Entendemos que tanto o Facebook Ads quanto o Google AdWords são 

importantes e funcionam de maneira complementar. De modo geral, 

o Google Adwords é excelente para captar demanda já existente e o 

Facebook pode ser bem efetivo quando o assunto é gerar demanda.
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As redes sociais são excelentes canais para atrair público para 
seu site. Uma a cada três pessoas no mundo utiliza alguma 
rede social, então é fundamental para qualquer empresa estar 
presente e fazer uso desses canais.
Existem algumas formas de utilizar as redes sociais na 
estratégia de Inbound Marketing. Divulgar conteúdos de 
qualidade, por exemplo, é uma boa forma de atrair visitantes para 
seu site. As redes sociais permitem um compartilhamento mais 
fácil e efetivo do que outros canais pela quantidade de pessoas 
que atingem.
Outra forma é a interação com os usuários por meio de fóruns 
e geração de ideias. Isso permite uma abordagem menos 
engessada com o público e existe a oportunidade de divulgar 
materiais para reforçar a informação. O objetivo disso é criar 

um relacionamento cada vez mais próximo e pessoal com seu 
público.
Ter uma abordagem mais pessoal nas redes sociais é muito 
importante para criação de uma rede. Os usuários utilizam esse 
canal para interagir com outras pessoas, e com as empresas 
não é diferente. Algumas pessoas inclusive divulgam empresas 
com que têm afinidade sem ganhar nada em troca, e isso já é um 
enorme motivo para tratá-las de forma singular.
As redes sociais também são fontes ricas de informações. A 
partir desses canais, é possível identificar o perfil e interesse de 
grande parte dos usuários. Isso é fundamental para a estratégia 
de Inbound Marketing, uma vez que as interações com seu 
público podem ser customizadas de acordo com o interesse do 
mesmo.

REDES SOCIAIS
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CONSIDERAÇÃO INTENÇÃO

Após visitantes e Leads, eis a dúvida: como converter Leads 
em clientes? Nesta etapa, a segmentação e boas estratégias 
de Inbound Marketing são essenciais para personalizar a 
mensagem e encantar o consumidor.
A estratégia é segmentar o conteúdo de acordo com o 
material disponibilizado e baixado pelo lead, direcionar ofertas 
personalizadas ao interesse, oferecer conteúdos para ajudá-lo 
na jornada de decisão e compra, realizar nutrição de Leads por 
meio de automação ou oferecer cupons de desconto.
As estratégias são inúmeras.

Mais uma vez, o foco do processo está em compreender o que 
a persona busca em cada etapa e quais informações precisa 
para realizar a decisão.
Vale lembrar que, se o consumidor já estiver na etapa de 
decisão de compra, ele poderá realizar rapidamente a mudança 
de visitante a cliente. Neste caso, realizar testes AB e pensar na 
otimização da página são importantes estratégias para acelerar 
o processo.
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AVALIAÇÃO E COMPRA

E agora, tenho certeza que você está animado em investir mais em 
Marketing Digital. 

Com o topo e o meio do funil bem otimizados, nossos 
Leads estão chegando educados e em volume adequado.
O passo, agora, é filtrar quais Leads realmente tem 
potencial para se tornarem clientes.
Esse filtro é feito através de como o lead interagiu com os 
conteúdos enviados e atualmente usamos ferramentas 
que mostram onde esse lead clicou, que conteúdo baixou, 
se visitou o facebook e etc.
Após filtrado esse lead, podemos mensurar quais já estão 
educados e preparados para a intervenção do comercial.
Nessa etapa entra o comercial que nesse momento vai 
fazer sua abordagem!
Percebam que a abordagem agora é mais assertiva e 
não invasiva pois temos um possível cliente que agora 

conhece a importância dos serviços e produtos ofertados 
pela empresa.
Conhece os valores e a empresa, principalmente o que ela 
pode fazer por ele.
Muita mais fácil né?
E todo esse processo é feito de forma automatizada.
Enfim, essa é uma abordagem de marketing atual, 
eficiente que gera valor a sua empresa e promove a 
mesma de forma mais humana, gerando valor para o seu 
cliente. 
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